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JUNI 2021 

Glödlampan 

Post och Besöksadress Ansvarig utgivare 
Funktionsrätt Sörmland Sven-Erik Fritz 

Eleonoragatan 18 A                              ordforande@funktionsrattsormland.se  

633 44 Eskilstuna  

016-13 87 90                                      Skicka material till tidningen: 

kansli@funktionsrattsormland.se  resurs3@funktionsrattsormland.se 

 
 

 

Funktionsrätt Sörmland önskar alla 

läsare en riktigt skön sommar!  

 

 

 

 

 

 

 

Kansliet stänger fredag 2 juli kl. 12.00  

och öppnar igen måndag 9 augusti kl. 8.00 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 

Sommaren har ju gjort sitt intåg 2021 och vi har genomfört juni månads 

styrelsemöte inför sommarstängningen av kansliet, 5 juli-9 augusti.  

Vi ligger också i fas med ett nytt treårigt avtal med Region Sörmland. 

Trots de många skiftande förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten  

levererat de senaste 6 månaderna har vi på Funktionsrätt Sörmland kunnat 

agera och levererat enligt vår Vision och Verksamhetsinriktning till våra 

medlemmar, länsföreningar och samarbetspartner. 

 

Vi har såväl deltagit som arrangerat ett antal möten digitalt men också 

fysiskt där så varit möjligt enligt Folkhälsomyndigheten. För att nämna 
några direkta verksamhetsinriktningar så har arbetet med 

Barnkonventionen just mottagits av utredningsgruppen. Ett fantastiskt bra 

material att färdigställa för praktiskt nyttjande av våra föreningar. Vi är 

också igång med projektet ”Luften är Fri” som spänner över hela länet. 

Projektet ”Kalkbro” avslutas under hösten för Funktionsrätt Sörmlands del 

och överlåts till Strängnäsföreningen.  

 

Att inte förglömma vår uppstart av Ungdomssatsningen som under hösten 

får en ny inriktning. Vi fortsätter oförtröttligt med våra Yoga/Rörelseträffar i 
hela länet och har numera också Mariefred med på plats. (Se vår 

hemsida).* Där noteras aktiviteter som friluftsträffar, grillpartyn, guidade 

vandringar och sociala träffar mm som föreningarna runt om i länet 

spontant anordnar. Allt detta under samlingsnamnet ”Tillgänglig Natur”. Sist 

men inte minst så får vi också ansökningar från föreningar om 

medlemskap, vilket känns glädjande och uppskattande inför framtiden. 

 

Vi vill också inför sommarpausen passa på att framhålla det stöd vi erfar 

från våra samarbetspartner, ingen nämnd, ingen glömd, utan det hade vi 

svårligen kunnat bedriva vår verksamhet för länets funktionsnedsatta. 

Vi vill naturligtvis också önska alla våra medlemmar en jättefin sommar. 

* www.funktionsrattsormland.se    

 

Sven-Erik Fritz / ordförande 

 

 

https://www.funktionsrattsormland.se/
https://www.facebook.com/funktionsrattsormland
http://www.funktionsrattsormland.se/
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AKTIVITETER 

 

Stendörren  

Ett drygt 25 tal personer från Funktionsrätt 

Nyköping och olika föreningar åkte den 10 juni 

till Stendörren för ett besök med en fin 
guidning av Johanna från Naturrummet som 

berättade om djurlivet med tång, snäckor och 

musslor mm. som finns i vår östersjö. Vi tog en 

tur ut i en hage med betande djur och fick 

information om de olika blommorna som fanns 

på platsen. Vi avslutade dagen med kaffe och 

smörgås och vädret kunde inte vara bättre för 

oss närvarande med lagom temperatur och fint 

solsken. Margareta Svensson och hennes 

medhjälpare från Demensföreningen hade 
ordnat med dagen. 

 

Yoga / Rörelseträning 
Vi har anordnat yoga/rörelseträning i Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, 

Nyköping och Mariefred sedan i våras. Rörelseträningen är lärorik och 

avslappnande och det är även trevligt och väldigt uppskattat med 

fikastunden efteråt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkbro  

På friluftsdagen den 19 juni i 

Kalkbro deltog ca 40 personer 

som fick underhållning av  

trubadur Janne Höijer och 

guidning av Pehr Bengtsson 
om kalkbrottet. Det var en 

varm och trevlig dag. 

https://www.funktionsrattsormland.se/
https://www.facebook.com/funktionsrattsormland
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DYSLEXIFÖRBUNDET I SÖRMLAND 

 
 

Den här gången är det vår tur att berätta lite om oss, distrikt 

Dyslexiförbundet i Sörmland som bildades 1998. Vi har verksamhet och 

medlemmar i Sörmlands samtliga kommuner och har även några 

medlemmar som bor utanför Sörmland. 

I nuläget har vi två aktiva lokalföreningar, Dyslexiförbundet i Eskilstuna och 

Dyslexiförbundet i Sydöstra Sörmland. Vi har även två vilande 

lokalföreningar, Dyslexiförbundet i Strängnäs samt Dyslexiförbundet i 

Mellersta Sörmland. 
 

Vår uppgift är bland annat att stödja personer med funktionsnedsättningen 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dyskalkyli, och sprida 

information och öka kunskap och förståelse.  

Vi vill skapa social gemenskap, ge råd och stöd samt verka intressepolitiskt 

och peka på möjligheterna och våra förmågor och informera om rättigheter 

och alternativa verktyg mm. 

 

Vi anordnar föreläsningar och numera även webbinarier. 

En av våra stora och årligen återkommande aktivitet är Europeiska 
Dyslexiveckan. I år 2021 infaller den vecka 40, den 4-10 oktober och årets 

tema är Kultur för alla – På olika sätt. 

 

En annan årlig återkommande aktivitet är Världsdyslexidagen, i år den 7 

oktober. Då genomförs #formadinbokstav #formadinbokstav2021 som är 

en kampanj på sociala medier. Under Dyslexiveckan brukar vi bland annat 

finnas med informationsbord på biblioteken och även på en del köpcenter. 

Även fast vi i dag skriver år 2021, ser vi att det fortfarande finns alldeles 

för mycket okunskap och många missförstånd om dyslexi och dyskalkyli. 

Blir du nyfiken och vill veta mer, då kommer vi gärna och berättar och 

informerar. Vi gör även digitala informationer och webbinarier.  

Hör av dig till: sormland@dyslexi.org   073-727 16 62 
Du kan även gå in på vår hemsida www.dyslexi.org/sormland  

Besök även vår Facebooksida, sök efter Dyslexiförbundet i Sörmland. 

Detta var allt för denna gång och tack för oss! 

 

Lisbeth Flodman, ordförande                                                          

https://www.funktionsrattsormland.se/
https://www.facebook.com/funktionsrattsormland
mailto:sormland@dyslexi.org
http://www.dyslexi.org/sormland

